
Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania  

(prehľad aktivít) 

 

Hlavné kroky v národnom projekte v roku 2014 

 

Január  2014 – účelné doplnenie 1800 počítačov do približne 400 škôl v SR 

Február a Marec 2014 – školenia autorov úloh v krajoch SR na tvorbu úloh zo 

spoločenskovedných predmetov, informatiky a cudzích jazykov; 

Február a Marec 2014 –  skúšobná e-Maturita a e-Testovanie 9 na 16 základných a 17 

stredných školách v SR 

Apríl  a Máj 2014 – prezentácia národného projektu, moderných elektronických úloh 

a elektronického testovania na podujatiach k 10. výročiu vstupu SR do EÚ - v 9 mestách SR 

Jún 2014 – prvá fáza skúšobnej prevádzky elektronického testovacieho systému e-Test 

Júl 2014 –  interaktívna prezentácia národného projektu a elektronického testovania E-testujte 

sa s EÚsmevom na celoslovenskom multižánrovom  festivale Bažant Pohoda 2014 

August  2014 – Letná škola 2014 pre autorov úloh v krajských mestách 

September  2014 – interaktívna prezentácia národného projektu E-testujte sa s EÚsmevom 

a elektronického testovania počas Noci výskumníkov v Bratislave 

Október  2014 – interaktívna prezentácia národného projektu a elektronického testovania E-

testujte sa s EÚsmevom pre maturantov počas najväčšieho študentského veľtrhu v SR 

Akadémia&VAPAC, v Bratislave 

November  2014  – spustenie elektronického testovacieho systému e-Test do prevádzky 

November  2014  – záťažové skúšky e-Testu, 

November  2014  – školské testovania (5. a 9. ročník ZŠ, 1., 2., 3., 4. ročník SŠ) 

November  2014  – dotazník ESCS pre rodičov; inštalácia licencií na testovanie 

December  2014 – záťažové skúšky systému e-Test 

December  2014 – školenie školského personálu certifikačných škôl - príprava na Maturitu 

online a Testovanie 9 online v roku 2015 

 

 

Hlavné kroky v národnom projekte v roku 2013 

 

Marec 2013 - začiatok projektu 

Apríl 2014 - vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku tovarov, licencií a služieb 

nevyhnutných na tvorbu testovacích nástrojov a elektronického testovania žiakov ZŠ a SŠ 

Máj 2013 - podpísanie prvej zmluvy o spolupráci so školou (Gymnázium L. Sáru, Bratislava) 

Jún 2013 - vzdelávanie multiplikátorov 

Júl 2013 - vzdelávanie k tvorbe testovacích nástrojov pre učiteľov SJL, MAT, ANJ 

September 2013 - prezentácia projektu a jeho hlavných aktivít – elektronického testovania a 

tvorby testových úloh - na Noci výskumníkov v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a 

Košiciach, celoslovenského populárneho podujatia s vysokou účasťou širokej verejnosti, škôl 

a žiakov 

Október 2013 - vzdelávanie k tvorbe testovacích nástrojov pre učiteľov SJSL, MJL 

November 2013 - vzdelávanie k tvorbe testovacích nástrojov pre učiteľov BIO, FYZ, CHEM 

- vzdelávanie učiteľov k tvorbe testovacích nástrojov pre testové úlohy na finančnú a 

štatistickú gramotnosť 

December 2013 - podpísanie čiastkovej zmluvy k Rámcovej dohode uzavretej medzi 

MŠVVaŠ a predávajúcim (ZVO) na zabezpečenie nevyhnutnej výpočtovej techniky na 

realizáciu národného projektu 

- vytvorenie 26 Regionálnych kontaktných centier v ZŠ a SŠ na pracovné stretnutia autorov 

úloh a testov s posudzovateľmi a na menšie vzdelávacie aktivity. 


